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นาฬิกาสั่งผลิตพิเศษเรือนเดียวในโลก
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•	 นาฬิกาพก	สร้างสรรค์โดยแผนก	Les	Cabinotiers	ตามความปรารถนาของลูกค้า

•	 ทำางานด้วยกลไกอินเฮาส์ใหม่	Calibre	3761	ที่รวมทั้ง	Grande	Sonnerie	Westminster		และทูร์บิญงไว้ในคาลิเบอร์เดียว

•	 ตัวเรือนสลักลายอย่างวิจิตรบรรจง	รวมทั้งลวดลายโบว์ประดับหัวสิงโตสลักด้วยมือ

•	 ฝาครอบหลังตัวเรือนสไตล์ออฟฟิซเซอร์	ตกแต่งด้วยเทคนิคลงยาโดยช่างลงยา	Anita	Porchet	โดยจำาลองภาพ	Girl	with	a	Pearl	
Earring	ของศิลปิน	Johannes	Vermeer	

เจนีวา,	27	กันยายน	2021	-		Les	Cabinotiers	Westminster	Sonnerie	–	Tribute	to	Johannes	Vermeer	โปรเจ็กต์
พิเศษซึ่งเร่ิมต้นขึ้นในปี	2013	กำาเนิดขึ้นจากการผสมผสานทักษะการผลิตนาฬิกาและงานฝีมือชั้นสูงของ	Vacheron	
Constantin	เข้าด้วยกัน	นาฬิกาพกสั่งผลิตพิเศษรุ่นนี้ทำางานด้วยกลไกอินเฮาส์ใหม่	Calibre	3761	ซึ่งมาพร้อมคอม
พลิเคชั่น	Grande	Sonnerie	และ	tourbillon	พัฒนาขึ้นพิเศษโดยทีมวอทช์เมกเกอร์ซึ่งเป็นทีมเดียวกับที่ออกแบบ
นาฬิกาที่ซับซ้อนที่สุดในโลกรุ่น	Reference	57260	ส่วนศิลปะที่ใช้ตกแต่งนาฬิกาประณีตไม่เป็นสองรองใคร		ตัวเรือน
สลักลวดลายด้วยมือ	ทั้งบนขอบตัวเรือน	ด้านหลัง	และด้านข้าง	ด้านบนตกแต่งโบว์ประดับด้วยหัวสิงโตสองหัวสลัก
มือ	หลังตัวเรือนทรงออฟฟิซเซอร์ยังตกแต่งด้วยเทคนิคการลงยาเป็นภาพจิตรกรรม	Girl	with	a	Pearl	Earring	ของ
ศิลปิน	Johannes	Vermeer		โดยช่างลงยาชั้นครู	Anita	Porchet

Les Cabinotiers ถือเป็นแผนกหนึ่งของ Vacheron Constantin ซึ่งรับผิดชอบการสร้างสรรค์นาฬิกาสั่งผลิตพิเศษหรือ
นาฬิกาที่ผลิตขึ้นเอดิชั่นละเรือนเท่าน้ัน ทีมวอทช์เมเกอร์ในแผนกน้ีเจริญรอยตามมาสเตอร์วอทช์เมเกอร์ของเจนีวา ซึ่งใน
ยุคเรืองปัญญาเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อว่า cabinotiers (กาบิโนติเยร์) และในคร้ังน้ี พวกเขาได้ตอบรับภารกิจอันท้าทายในการ
สานฝันของนักสะสมผู้ปรารถนาครอบครองนาฬิกาพกที่เป็นเลิศทั้งด้านเทคนิคและความงาม ตามขนบชั้นสูงของการ
สร้างสรรค์นาฬิกาในศตวรรษที่ 19 

Les Cabinotiers Westminster Sonnerie – 
Tribute to Johannes Vermeer กำาเนิดขึ้นจาก
ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเป็นเวลา 266 ปี ถือ
เป็นตัวแทนของศิลปะและความงาม และความ
เชี่ยวชาญด้านจักรกลและเทคนิค  ผลงานนี้
เติมเต็มความปรารถนาของนักสะสมผู้หลงใหล
ในนาฬิกาที่ผลิตขึ้นเพียงเรือนเดียวในโลก จน
นำามาสู่การริเริ่มโปรเจ็กต์พิเศษกับ Vacheron 
Constantin ซ่ึงกินเวลา 8 ปี การผจญภัยครั้ง
นี้เต็มไปด้วยความท้าทาย การค้นคว้าวิจัย และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอย่างต่อ
เนื่อง จนนำาไปสู่ผลงานระดับมาสเตอร์พีซของ
โลกนาฬิกาชั้นสูง
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สุดยอดกลไกจักรกล	Calibre	3761
Les Cabinotiers Westminster Sonnerie – Tribute to Johannes Vermeer ขับเคลื่อนด้วยกลไกไขลานใหม่ซึ่งประกอบ
ด้วยชิ้นส่วน 806 ชิ้น มาพร้อมกับคอมพลิเคชั่นทูร์บิญง กรองด์ ซอนเนอรี และเปอติต ซอนเนอรี เวสต์มินสเตอร์ พร้อม
ด้วย มินิท รีพีทเตอร์

ในบรรดาคอมพลิเคชั่นของนาฬิกา กรองด์ ซอนเนอรีดูจะได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ ไม่เพียงเพราะความสลับซับซ้อนของ
ระบบตีบอกเวลาด้วยการตีฆ้องหลายตัวเท่านั้น แต่ยังขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพความไพเราะของเสียงด้วย

Vacheron	Constantin	กับนาฬิกากรองด์	ซอนเนอรี
เมซงมีประวัติศาสตร์ในการผลิตนาฬิกากรองด์ ซอนเนอรี่มาเป็นเวลานานนับศตวรรษ หากดูผลงานไฮไลต์จากรุ่นเก่าแก่
ที่สุดมาจนถึงปัจจุบัน ก็มีทั้งนาฬิกา travel clock พร้อมกรองด์ซอนเนอรีเรือนแรกซึ่งกำาเนิดขึ้นในปี 1820   ต่อมา เม่ือ
เข้าสู่ยุคนาฬิกาพก นาฬิกากรองด์ ซอนเนอรีและเปอติต ซอนเนอรีรุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในคอลเลกชั่นเฮอริเทจของ Vacheron 
Constantin  ได้รับการผลิตขึ้นในปี 1827 และตามมาด้วยผลงานรุ่นอื่นๆ  มีหลายรุ่นถือเป็นผลงานสำาคัญโดยหลอมรวม
หลายคอมพลิเคชั่นไว้ในเรือนเดียว อย่างเช่น นาฬิกาพก Packard ในปี 1918 หรือนาฬิกาพก King Fouad I ในปี 1929 
และเมื่อไม่นานมานี้  นาฬิกาพกที่ซับซ้อนที่สุดในโลกรุ่น Reference 57260 เปิดตัวในปี 2015 ในโอกาสที่เมซงครบรอบ 
260 ปี ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตอกย้ำาความเชี่ยวชาญของเมซงในการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นเลิศอย่างแท้จริง

“ผมฝันมานานแล้วที่จะได้นาฬิกาพก Westminster chime มาไว้ในคอลเลกชั่น ซึ่งเปล่งเสียงขานเวลาด้วยลวดฆ้อง 5 
ตัวและค้อน 5 ตัว และยังตกแต่งด้วยศิลปะการลงยาเขียนภาพสีขนาดเล็ก” นั่นคือความคิดของลูกค้าผู้สั่งผลิตนาฬิกา
รุ่นพิเศษนี้ จนนำาไปสู่การพัฒนากลไก Calibre 3761 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม. และหนา 17 มม. ควบคุม
การเดินโดยทูร์บิญงซึ่งติดตั้งอย่างสง่างามอยู่บริเวณด้านล่างของกลไก สามารถมองเห็นได้ผ่านฝาหลังและหมุนครบ
หนึ่งรอบในเวลาหนึ่งนาที ทูร์บิญงขับเคล่ือนด้วยบาลานซ์ทำางานที่ความถ่ี 2.5 เฮิร์ตซ์ (18,000 คร้ังต่อชั่วโมง) ส่วน 
Westminster chime ในกลไกเป็นหน่ึงในระบบการเปล่งเสียงขานเวลาท่ีซับซ้อนท่ีสุดในการสร้างสรรค์ เน่ืองจากทำางาน
ด้วยลวดฆ้อง 5 ตัว และค้อน 5 ตัวซึ่งควบคุมโดยเฟืองสะพาน 4 ตัวในการสร้างเสียงสอดประสานเป็นท่วงทำานองอัน
ไพเราะ 

ในนาฬิกาข้อมือ โดยปกติแล้ว คอมพลิเคชั่น กรองด์ ซอนเนอรี (grand strike) จะทำางานด้วยเฟืองสะพาน 1 ตัวเพ่ือคง
ความเล็กของกลไก แต่สำาหรับกลไกการตีระฆังแบบ Rack and Snail จะใช้เฟืองสะพาน  4 ตัวสำาหรับการเปล่งเสียงบอก
ชั่วโมงและทุกๆ 15 นาที  และเฟืองสะพาน 1 ตัวสำาหรับมินิท รีพีทเตอร์ เพื่อขับขานท่วงทำานองไพเราะที่มีความหลากหลาย
เมื่อช่วงเวลา 15 นาทีเคลื่อนผ่านไป

1.  นาฬิกาตั้งโต๊ะสำาหรับเดินทาง (Ref. Inv. 10709) – 1820
2. นาฬิกาพกกรองด์ ซอนเนอรี และเปอติต ซอนเนอรี (Ref. Inv. 10715) - 1827
3.  นาฬิกาพกที่ผลิตขึ้นเพื่อ James Ward Packard (Ref. Inv. 11527) – 1918
4.  นาฬิกาพก ที่ถวายให้เป็นของขวัญแด่ กษัตริย์ Fouad ที่ 1 (Ref. Inv. 11294) – 1929
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The	Westminster	chime
คำาว่า Westmisnter chime น้ันตั้งชื่อตามระฆังตีบอกเวลาของหอนาฬิกาบิ๊กเบนอันโด่งดังใน หอคอยของรัฐสภา
อังกฤษในกรุงลอนดอน ทำานองเพลง 4 ห้องนี้ประกอบขึ้นจากโน้ต 4 ตัวเล่นด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน  เมื่ออยู่ในโหมดกร
องด์ ซอนเนอรี นาฬิกาจะตีบอกเวลาทุกๆ 15 นาทีหรือควอเตอร์ (quarter) รวมท้ังตีบอกชั่วโมงในทุกๆ ควอเตอร์ด้วย 
ซึ่งถ้าตอนนี้เป็นเวลา  5.45 นาฬิกา นั่นหมายถึงเล่นทำานองเวสมินสเตอร์ 3 ห้องเพื่อแทน 3 ควอเตอร์ ตามด้วยโน้ตเดี่ยว 
5 ตัวบอกชั่วโมง แต่เมื่ออยู่ในโหมด เปอติต ซอนเนอรี จะตีบอกชั่วโมงและควอเตอร์ แต่จะไม่บอกชั่วโมงเมื่อเข้าสู่ควอเตอร์
ถัดไป แต่เมื่อเวลาเดินเข้าสู่ช่ัวโมงใหม่ จะตีบอกควอเตอร์ที่สี่หรือ the carillon เช่นเดียวกับชั่วโมง หากต้องการให้นาฬิกา
เปล่งเสียงขานเวลาตามต้องการ ก็เพียงแค่สไลด์ปุ่มที่ด้านข้าง นาฬิกาก็จะทำางานในโหมดมินิท รีพีทเตอร์โดยตีบอก
ควอเตอร์ นาที และชั่วโมงตามลำาดับ ปุ่มเลือกโหมดซึ่งมีอยู่ 3 โหมดติดตั้งอยู่ ณ ตำาแหน่ง 9 นาฬิกา 

ในโหมด Sonnerie นาฬิกาจะทำางานอัตโนมัติทุกคร้ังท่ีเข้าสู่ควอเตอร์ใหม่เหมือนหอนาฬิกา ส่วนในโหมด Night Silence 
ฟีเจอร์พิเศษซึ่งพัฒนาและนำามาใช้ในกลไก Calibre 3761 ตามไทม์โซนท่ีลูกค้าเป็นผู้เลือก การตีบอกเวลาจะหยุดทำางาน
ระหว่างเวลา 23.00น. - 9.00 น. เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและรักษาบรรยากาศเงียบสงบในยามค่ำาคืน  ส่วนโหมดที่สาม
คือ Silence ทำาหน้าที่หยุดระบบการตีบอกเวลา ส่วนปุ่มที่สองซ่ึงติดตั้งอยู่ระหว่างตำาแหน่ง 10 และ 11 นาฬิกาทำาหน้าที่
เปลี่ยนโหมดระหว่าง กรองด์ ซอนเนอรี และ เปอติต ซอนเนอรี ตลับลานสองตัวทำาให้นาฬิกาสามารถมีพลังงานสำารอง
ประมาณ 16 ชั่วโมงสำาหรับการตีบอกเวลาในโหมด กรองด์ ซอนเนอรี  และ 80 ชั่วโมงในการแสดงเวลาปกติ พร้อมด้วย
กำาลังในการหมุนแกนอย่างคงที่ไม่ลดลงจนกระทั่งพลังงานหมด

ภายใน Calibre 3761 ยังมี centripetal strike governor เพื่อช่วยควบคุมความสม่ำาเสมอของการแสดงทำานอง ซึ่ง
โน้ตไม่เพียงแต่ต้องเสียงดังพอ แต่ยังต้องไพเราะเสนาะหูด้วย ระบบน้ีมีลูกตุ้มหน่ึงคู่ซ่ึงดีไซน์เป็นรูปทรงพิเศษซ่ึงทำาหน้าที่
คล้ายๆ กับเบรกบนแกนหมุน ด้วยแรงสู่ศูนย์กลาง โดยทำาให้พลังที่ตลับลานสร้างขึ้นปล่อยออกมาอย่างคงที่ในจังหวะที่
สม่ำาเสมอ เครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครน้ียังทำางานโดยไร้เสียง และอีกหน่ึงฟีเจอร์เกี่ยวกับการแสดงเวลา กลไก
ยังมี double-wheel system เพื่อป้องการการเดินกระตุกของเข็มวินาทีที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลา 6 นาฬิกา ระบบนี้ช่วย
ให้เข็มเคลื่อนอย่างเรียบลื่นด้วยระบบที่ใช้ล้อฟันโคแอกเซียลสองล้อที่เชื่อมต่อกันด้วยสปริง
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งานตกแต่งเก็บรายละเอียดชั้นเลิศไปจนถึงการประกอบอย่าง
พิถีพิถัน
นาฬิกาในตระกูล Les Cabinotiers เรือนน้ียังเป็นตัวแทนของมาตรฐานชั้นสูงและความใส่ใจในรายละเอียดในด้านการ
ตกแต่งกลไก ทุกชิ้นส่วนผ่านการตกแต่งเก็บรายละเอียดด้วยมือ นับตั้งแต่การแกะสลักบาลานซ์บริดจ์ไปจนถึงบริดจ์ซึ่ง
ขัดด้วยผงเพชรเพื่อให้เงางาม รวมทั้งกัลวานิกทรีทเมนต์บนเพลทซึ่งตกแต่งลาย Côtes de Genève และใช้โทนสีแชมเปญ
อ่อนๆ เพื่อให้ลุคออกมาดูงดงามตามขนบการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูง 

การตกแต่งบน rachet wheel และ barrel wheel ทั้งสองตัวเป็นตัวอย่างของความประณีต วีลเหล่าน้ีต้องผ่านทรีทเมน
ต์พื้นผิว ท้ังกรรมวิธีแซนด์บลาสต์และการขัดลายซันเบิร์สต์ ก่อนจะเคลือบซี่เฟือง ต้องผ่านการกลึงซี่เฟือง และขัดมัน
บริเวณพื้นท่ีแนวราบ ซ่ึงเป็นทักษะที่ใช้ในการสร้างสรรค์นาฬิกาในอีดตและเมซงต้องการที่จะรักษาไว้ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่ง
สัปดาห์แห่งความอดทนและความเอาใจใส่ในรายละเอียดที่ใช้ไปกับการตกแต่งชิ้นส่วนเหล่านี้ 

การตั้งเสียงลวดฆ้องก็ต้องอาศัยความรักในความสมบูรณ์แบบเช่นกัน ซึ่งต้องขึ้นรูปเพื่อให้ได้เสียงที่ถูกต้อง โดยต้อง
ทดกสอบก่อนนำาไปประกอบตัวเรือน อาจจะต้องมีการทัชอัพด้วยตะไบเพื่อให้เสียงออกมาสมบูรณ์แบบ และเมื่อนำาไป
ประกอบใส่ในตัวเรือนก็อาจมีเรื่องให้แปลกใจได้เหมือนกัน อย่างในนาฬิกาพกรุ่นนี้ ต้องเปลี่ยนฆ้องจากสองในห้าตัวเพื่อให้
เสียงที่เปล่งออกมาสมดุล เมื่อปรับสตีลอัลลอยแล้ว ฆ้องทั้งสองจึงให้เสียงที่ใสขึ้นรับกับฆ้องอื่นๆ 

การปรับจูนเสียงกรองด์ ซอนเนอรี ทำาให้ต้องประกอบตัวเรือนหลายคร้ัง เน่ืองจากต้องนำากลไกเข้าออกเพ่ือปรับเสียงใน
ระหว่างทดสอบเสียง และใช่จะมีเพียงองค์ประกอบนี้ของกลไกที่ต้อ
ผ่านการปรับแก้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ทำาให้ต้องดำาเนินการก่อนจะนำาตัวเรือนไปตกแต่ง ต้องความยากอีกอย่าง
ของนาฬิกพกเรือนเดียวในโลกนี้ก็คือ เป็นไปไม่ได้ที่จะประกอบกลไกให้แล้วเสร็จข้างนอกก่อนนำาไปใส่ไว้ในตัวเรือน แต่ขั้น
ตอนประกอบสุดท้ายต้องกระทำาภายในขั้นตอนติดตั้งในตัวเรือน นั่นยิ่งเพิ่มระดับความยากในการเก็บรายละเอียดและ
ตกแต่งแต่ละชิ้นส่วน และก็เป็นไปได้ว่าการกระทำาใดๆ ก็อาจส่งผลต่อคุณภาพได้เช่นกัน อย่างในการประกอบตัวเรือนนับ
สิบครั้ง ก็ต้องนำากลไกเข้าออกเป็นสิบครั้งเพ่ือปรับตั้งเสียงให้สมบูรณ์ ตามด้วยการประกอบขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องอาศัย
ความชำานาญมากเป็นพิเศษ ซึ่งมีวอทช์เมกเกอร์ไม่กี่คนที่สามารถสร้างกลไก Calibre 3761โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
พัฒนา การผลิต และการเก็บรายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน และการนำาไปติดตั้งในตัว
เรือน 
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เทคนิคการลงยาเขียนภาพสีขนาดเล็กแบบเจนีวา
นับตั้งแต่แรกเริ่มโปรเจ็กต์ ลูกค้าได้เแสดงความปรารถนาว่าอยากให้ฝาครอบทรงหลังตัวเรือนทรงออฟฟิเซอร์ตกแต่ง
ด้วยเทคนิคการลงยาโดยช่างลงยา Anita Porchet ภาพศิลปะที่เลือกมาเป็นต้นแบบคือ  Girl with a Pearl Earring ซึ่ง
ศิลปินดัตช์  Johannes Vermeer วาดไว้ในปี 1665 ความท้าทายนอกจากจะอยู่ที่การจำาลองภาพของศิลปินระดับโลก
แล้ว ขนาดของฝาครอบหน้าปัดซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 98 มม. ยังเพิ่มระดับความยากเข้าไปอีก ขนาดของนาฬิกาอาจจะ
ใกล้เคียงกับนาฬิกาตั้งโต๊ะรุ่นประวัติศาสตร์ที่พกไปด้วยได้ในยามเดินทางมากกว่านาฬิกาพกติดตัว ทำาให้ต้องอาศัยความ
ชำานาญและความแม่นยำาอย่างมาก เพราะหากมีอะไรผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ผลลัพธ์ท่ีได้ชวนให้นึกถึงขนบการเขียนภาพสีเอนาเมลขนาดเล็กซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของเจนีวา โดยนับตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 16 เป็นต้นมา เจนีวาได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของการผลิตผลงานคุณภาพของหัตถศิลป์แขนงน้ี คำาว่า Geneva enamels 
ซึ่งใช้เรียกกันมาตั้งแต่นั้น  ยังมีความหมายถึงการเขียนภาพสีเอนาเมลด้วยส่วนผสมสำาหรับละลายท่ีเรียกว่า “Fondant 
de Genève” เทคนิคนี้ยังประกอบด้วยการเคลือบชั้นโปร่งใสไร้สีเพื่อป้องกันชั้นเอนาเมล และยังช่วยเพิ่มประกายและมิติ
ให้กับผลงานของศิลปิน ซึ่งเทคนิคนี้ยังส่งผลดีต่อนาฬิกาพกในยุคนั้นซึ่งต้องผ่านการเสียดสีเวลาใช้งานซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า 

มีศิลปินเอนาเมลระดับบรมครูไม่กี่คนที่เชี่ยวชาญเทคนิคเหล่านี้ แค่ลองคิดว่าการลงยาแค่เลเยอร์เดียวที่ผ้าโพกผมของ
หญิงสาวตะวันออกในภาพต้องใช้เวลานานถึงสองสัปดาห์เพราะขนาดของนาฬิกา เฉดสีที่ใช้ก็มีความซับซ้อนเช่นกัน โดย
เฉพาะการต้องผสมเจ็ดเฉดสีเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้สีดำา รวมทั้งการนำาเข้าเตาอบนับ 20 ครั้งเพ่ือให้สีแห้งและคงที่ กว่าจะได้
ผลงานที่ดูมีชีวิตชีวาเช่นนี้ต้องอาศัยการทำางานตลอด 7 เดือน ส่วนกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องพิกเมน
ต์สีและเอนาเมลที่จะใช้ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2018 จนกลายมาเป็นผลงานแล้วเสร็จในปี 2020

ในขณะที่การตกแต่งนาฬิกาและนาฬิกาตั้งโต๊ะใช้เทคนิคการลงยาหลากหลายซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับตราประทับ Fabrique 
de Genève (Made In Geneva) ซึ่งกลายเป็นที่นิยมในโลกนาฬิกาและจิวเวลร่ีในศตวรรษที่ 18 คำาว่า Geneva enamels 
ยังมีความหมายเจาะจงถึงการลงยาเขียนสีขนาดเล็ก  วิธีน้ีประกอบด้วยการลงสีลงบนฐานคอปเอร์หรือทองที่เคลือบ
ด้วยเอนาเมลสีขาว โดยสีท่ีใช้น้ันเกิดจากการผสมเมทัลลิกออกไซด์เข้ากับพาวเดอร์และเชื่อมด้วยไบเดอร์ที่มีน้ำามัน เช่น
เดียวกับ gouache หรือการเพนต์สีน้ำามัน ช่างฝีมือจะแต้มสีลงบนแคนวาสออกมาเป็นเรื่องราวรวมถึงรายละเอียดเล็กๆ สี
แต่ละเฉดจะถูกนำาไปผ่านการอบในเตาเพื่อให้สีแห้งสนิทโดยที่ศิลปินไม่มีโอกาสทัชอัพในภายหลัง 

ส่วนหน้าปัดแสดงเวลาของนาฬิกานั้นใช้เทคนิคการลงยาแบบกรองด์เฟอเฉดสีเปลือกไข่ ตกแต่งด้วยเลขโรมันลงยา
สีน้ำาเงิน
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การแกะสลักและประติมากรรม
สไตล์การสลักบนตัวเรือนนั้นได้รับการศึกษาวิจัยอย่างถ่ีถ้วนโดยเวิร์กช็อป Metiers d’Art ของ Vacheron Constantin 
เพื่อให้สอดรับกับภาพของ Vemeer อย่างกลมกลืน ขอบข้างตัวเรือนตกแต่งด้วยลายสลักเสาเป็นรูปใบอะแคนทัสและทิว
ลิป และขอบ ‘มุก’ เพื่อให้เข้ากับภาพของศิลปิน

ด้วยความเชี่ยวชาญของช่างสลักของ Vacheron Constantin นำาไปสู่ผลลัพธ์ท่ีงดงามสะดุดตา ขั้นตอนเร่ิมต้นจาก
การสร้างโครงร่างด้วยเหล็กปลายแหลม จากนั้นจึงเริ่มสร้างเอฟเฟ็กต์แบบ champlevé ด้วยการแกะเอาเนื้อวัสดุรอบๆ 
ลวดลายออก สร้างวอลุ่มและความลึกด้วยการแกะสลักด้วยส่ิว การสังเกตและวิเคราะห์ลวดลายมีความสำาคัญมากใน
การเข้าใจวอลุ่มต่างๆ ก่อนลงมือตัดแต่งโลหะ ต้องรักษาจังหวะความพลิ้วของลวดลายใบอะแคนทัสกับเส้นสายโดยรอบ 
ขยายความโค้งของเส้นออกไป จากนนั้นจึงทำาคามสะอาดและขัดเหลี่ยมมุมและเส้นสาย ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยเวลาและความ
อดทน การขัดเป็นขั้นตอนท่ีต้องได้รับความใส่ใจเป็นอย่างมากเพ่ือหาสมดุลระหว่างความเงางามของโลหะและวอลุ่มของ
ลายสลักซึ่งเสน่ห์อาจลดลงหากขัดจนขอบมนเกินไป และเพื่อเน้นเงาและเพิ่มเติมรายละเอียดให้แก่ใบไม้และดอกไม้ จึงแกะ
ลายเส้นบางๆ โดยรอบด้วยเทคนิคการแกะสลักที่เรียกว่า fine line ด้วยการกรีดและแกะเอาเน้ือวัสดุออก ขั้นตอนสุดท้าย 
การสร้างลายบนพื้นหลังด้วยมือทีละจุด หรือ hand chasing  ช่วยสร้างคอนทราสต์ระหว่างพื้นผิวที่ผ่านการแกะแบบ 
champlevé และลวดลายที่ผ่านการขัดเงา ขั้นตอนนี้จะช่วยให้มองเห็นลวดลายชัดเจน เป็นการตกแต่งสร้างเท็กซ์เจอร์บน
เนื้อวัสดุด้วยการขีดลงไปบนเนื้อวัสดุ ไม่เหมือนการแกะสลักหรือประติมากรรมที่ต้องมีการเอาเนื้อวัสดุออก

การตกแต่งตัวเรือนกลางนั้นเพิ่มความโดดเด่นด้วยการแต่งขอบ ‘มุก’ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของ Johannes 
Vermeer กระบวนการสร้างสรรค์ขอบเริ่มต้นจากแกะสลักขอบเป็นสี่เหลี่ยมเรียงไปรอบๆ ขอบตัวเรือนและฝาหลังตัวเรือน 
จากนั้นช่างแกะสลักจะค่อยๆ แกะเหลี่ยมให้เป็นลูกปัดเม็ดคร่ึงวงกลม โดยใช้เคร่ืองมือที่มีปลายกลวงเป็นวงกลมกดลง
บนโลหะจนได้รูปทรง การใช้เครื่องมือนี้ต้องมีจังหวะที่มั่นคง จากนั้นจึงขัดหัวลูกปัดหรือมุกซึ่งมีขนาด 0.8 มม. ด้วยมือ
โดยใช้แปรงเคลือบผงเพชร ขั้นตอนน้ีต้องลงมือด้วยจังหวะสม่ำาเสมอเพื่อให้เกิดเงาสะท้อนที่เหมือนกัน การแต่งขอบ ‘มุก’ 
หรือลูกปัดเป็นที่นิยมอย่างมาในช่วงต้นศวรรษที่ 20 ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญขั้นสูงเลยทีเดียว 

บริเวณตัวเรือนกลางยังปรากฏงานฝีมืออันประณีตอีกอย่างนั่นคือ โบว์ซึ่งถือเป็นศิลปะในตัวมันเองพร้อมด้วย
ประติมากรรมสิงโตคำารามสองหัว ด้วยความปรารถนาของลูกค้า งานสลักหัวสิงโตสามิติแบบ ronde bosse ได้แรง
บันดาลใจมาจากรูปปั้นคลาสสิก สลักจากก้อนทอง ดูสมจริง บ่งบอกถึงความชำานาญหาตัวจับยาก ก่อนท่ีจะทำางานกับ
วัสดุจริงๆ  ช่างสลักของ Vacheron Constantin  ได้ทดลองพิมพ์แบบสามมิติหลายครั้งเพื่อวิเคราะห์วอลุ่มที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถนำาเสนอศิลปะออกมาอย่างงดงาม  การสลักหัวสิงโตสองหัวซึ่งดูเหมือนกัน แต่ก็แตกต่างกันที่เส้นขน  ช่าง
แกะสลักได้ลงมือวาดโครงร่างของใบหน้าจากด้านหน้าและด้านบน เหนือส่ิงอ่ืนใด ช่างจำาเป็นต้องเข้าใจวอลุ่มของหัวแบบ
สามมิติก่อนจะลงมือทำางานสลัก ภาพของหัวของสิงโตต้องฝังอยู่ในใจในฐานะภาพอ้างอิงตลอดกระบวนการเพื่อทำาให้
ผลงานออกมามีชีวิตและคาแร็กเตอร์ การสังเกตและความแม่นยำามีความสำาคัญอย่างยิ่งในการสร้างประติมากรรมสัตว์
ซึ่งอาจแสดงสีหน้าท่าทางผิดเพี้ยนหากลงน้ำาหนักมือแรงเกินไป

ช่างแกะสลักจะเริ่มจากการใช้เครื่องมือสกัดเอาเนื้อวัสดุออก และใช้สิ่วในการทำางานในพื้นที่ที่ต้องแม่นยำาและประณีตเป็น
พิเศษ รายละเอียดอย่างการขัดแบบซาติน ขัดด้าน และขัดเงาลงบนเน้ือวัสดุต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ ซึ่งมีหลายชิ้นต้อง
สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อการนี้  งานฝีมือสุดประณีตใช้เวลาในการสร้างสรรค์ 5 เดือนทั้งการแกะและขึ้นรูปประติมากรรมองค์
ประกอบนาฬิกาพกเรือนนี้
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ความเป็นเลิศปรากฏอยู่ในทุกรายละเอียด
ในเรื่องของความปลอดดภัย จึงต้องอาศัยความใส่ใจเป็นพิเศษในการออกแบบหลังตัวเรือนออฟฟิซเซอร์ที่ติดบานพับ 
กลไกด้านในตัวเรือนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดฝาหลังแบบคร่ึงเดียวโดยกดปุ่มที่ผนวกมากับเม็ดมะยม พินทำาจาก
ไทเทเนียมรูปกรวยทำาหน้าที่เป็นบานพับ ซ่อนด้วยหมุดทอง ในขณะที่สปริงซึ่งติดตั้งที่มุมตัวเรือน 90 องศาช่วยให้การปิด
ฝาครอบลงยาและฝาหลังตัวเรือนสลักเป็นไปอย่างนุ่มนวล

ความยาวพิเศษของเข็ม โดยเฉพาะเข็มนาทียาว 35 มม. ก็นับเป็นอีกหน่ึงความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ
เก็บรายละเอียดและการขัดพื้นผิวซึ่งต้องเรียบเสมอกันทั้งอัน และเพื่อให้น้ำาหนักเบา จึงผลิตจาก pfinodal อัลลอยที่มีส่วน
ผสมของคอปเปอร์ นิกเกิล และสังกะสี จากนั้นจึงนำาไปเคลือบทอง
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บทสรุป
โปรเจ็กต์นาฬิกาสั่งผลิตเรือนเดียวในโลกนี้ถือกำาเนิดขึ้นในปี 2013  Les Cabinotiers Westminster Sonnerie – Tribute 
to Johannes Vermeer คือผลงานที่เกิดขึ้นจากหลอมรวมทักษะขั้นสูงทั้งการสร้างสรรค์นาฬิกาและศิลปะการตกแต่ง
ที่ได้รับการฟูมฟักโดย Vacheron Constantin เข้าไว้ด้วยกันในเรือนเดียว ภายในบรรจุกลไก Calibre 3761 ซึ่งพัฒนา
ขึ้นพิเศษโดยทีมวอทช์เมกเกอร์ซ่ึงเป็นทีมเดียวกับท่ีสร้างนาฬิกาพกท่ีซับซ้อนท่ีสุดในโลกรุ่น Reference 57260 กลไกไข
ลานของนาฬิกาพกสั่งผลิตพิเศษน้ีประกอบด้วยชิ้นส่วน 806 ชิ้น มาพร้อมคอมพลิเคชั่นทูร์บิญง กรองด์ ซอนเนอรี และ
เปอติต ซอนเนอรี เวสต์มินสเตอร์ และมินิท รีพีทเตอร์  โดยในบรรดาคอมพลิเคชั่นนาฬิกา กรองด์ ซอนเนอรีดูจะได้รับการ
ยกย่องเป็นพิเศษ ไม่เพียงเพราะความซับซ้อนของกลไกในการตีฆ้องหลายตัวเท่านั้น แต่ยังให้เสียงไพเราะเสนาะหู

ฝาครอบหลังตัวเรือนทรงออฟฟิซเซอร์ตกแต่งด้วยเทคนิคลงยาเขียนสีขนาดเล็กซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเจนีวา 
ตกแต่งเป็นภาพ Girl with a Pearl Earring ภาพจิตรกรรมชื่อดังของศิลปินชาวดัตช์ Johannes Vermeer สมัยปี 
1665 นอกจากความท้าทายในการจำาลองภาพของศิลปินระดับโลกมาไว้บนฝาครอบหลังตัวเรือนแล้ว อีกหน่ึงความยาก
คือขนาดที่เล็กเพียง 98 มม. ด้านข้างตัวเรือนสลักมือเป็นลวดลายใบอะแคนทัสและทิวลิป พร้อมด้วยขอบ ‘มุก’ ส่วนโบว์
ประดับด้วยหัวสิงโตคำารามสองหัวสลักจากทอง   

Les Cabinotiers Westminster Sonnerie – Tribute to Johannes Vermeer ถือกำาเนิดภายในแผนก  Les Cabinotiers 
จากความเชี่ยวชาญ 266 ปีและระยะเวลา 8 ปีในการพัฒนา เติมเต็มความปรารถนาของนักสะสมผู้เชื่อว่า “แพสชั่นน้ัน
หมายรวมถึงการแสวงหาอย่างไม่สิ้นสุดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะได้มาในทางทฤษฎี” 
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TECHNICAL DATA
Les Cabinotiers Westminster Sonnerie 
–Tribute to Johannes Vermeer

รหัสออ้างอิง 9910C/000J-B413
 
คาลิเบอร์ 3761
 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย VACHERON 

CONSTANTIN  
 กลไกไขลาน
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม. (31 ½’’’) หนา 17.05 

มม.
 กำาลังลานสำารองประมาณ 80 ชั่วโมง 
 ทำางานที่ความถี่ 2.5 เฮิร์ตซ์ (18,000 ครั้ง/

ชั่วโมง)   
 ชิ้นส่วน 806 ชิ้น
 ทับทิม 58 เม็ด
 ได้รับการรับรองมาตรฐานHALLMARK OF 

GENEVA 

ฟังก์ชั่น ชั่วโมง นาที  วินาทีที่หน้าปัดย่อย  
 ทูร์บิญง  มินิท รีพีทเตอร์ และ เวสมินสเตอร์ ไชม์ 

ตัวเรือน เยลโลว์โกลด์ 18K 3N  สลักลายใบอะแคนทัสด้าน
ข้างตัวเรือนและลายทิวลิปกับตกแต่งขอบ ‘มุก’ 
บริเวณขอบตัวเรือนและฝาหลังตัวเรือน

    ประดับโบว์พร้อมหัวสิงโตสลักสองหัว 
 ฝาครอบทรงออฟฟิซเซอร์ ลงยาเขียนสีขนาดเล็ก

ด้วยมือโดยจำาลองภาพ GIRL WITH A PEARL 
EARRING ของศิลปิน JOHANNES VERMEER 
โดยช่างลงยา ANITA PORCHET

 เส้นผ่านศูนย์กลาง 98 มม. หนา 32.60 มม. 
 
หน้าปัด ลงยาแบบกรองด์เฟอสีเปลือกไข่ไก่  
 ตัวเลขลงยาสีน้ำาเงิน BLUE  
 เข็มทองทำาจากวัสดุผสม PFINODAL   

กล่อง กล่อง LES CABINOTIERS ที่ทำาขึ้นเพื่อนาฬิการุ่น
นี้โดยเฉพาะ 

ผลิตขึ้นเรือนเดียว
ฝาหลังประทับตรา “Les Cabinotiers“, “Pièce unique” และ “AC”  



Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อ
เนื่องโดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและ
อัตลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น 

ด้วยทักษะการผลิตนาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่ายเมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาท่ีโดดเด่นด้วยเทคนิคและอัต
ลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง 

Vacheron Constantin ได้นำามรดกตกทอดซึ่งยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้คอล
เลกชั่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fifty Six และ Historique ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาส่ังผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของ
ทางแผนก Les Cabinotiers ด้วย

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany


